
DRUK NR 943 

projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……………………… 2023 roku 

w sprawie przejęcia zadania z zakresu 

administracji rządowej na podstawie porozumienia. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 12 pkt 8a i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku 

z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U z 2023 r. poz. 190) oraz art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 

11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Miasto Konin zadania z zakresu administracji 

rządowej dotyczącego: 

1. Zawierania i podpisywania w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów z zakładami 

opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki 

lekarskie oraz przez psychologów, na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w 

tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do 

kwalifikacji wojskowej, dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Koninie 

oraz pokrywanie kosztów badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz 

obserwacji szpitalnej osób skierowanych na te badania, z przyznanej na ten cel 

dotacji. 

2. Wypłacania powołanym przez Wojewodę Wielkopolskiego członkom Powiatowej 

Komisji Lekarskiej nr 2 dodatkowych wynagrodzeń za udział w pracach komisji 

lekarskiej. 

§ 2. 

Przejęcie zadań nastąpi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą 

Wielkopolskim, a Prezydentem Miasta Konina.  

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 556 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie 

przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia. 



§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.  

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Opiniował radca prawny:  

M. Adamiak-Lewandowska 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……………………………… 2023 roku 

w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji 

rządowej na podstawie porozumienia. 

Przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej na mocy porozumienia  

z Wojewodą Wielkopolskim zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie ojczyzny (Dz.U z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) wobec osób zamieszkujących na 

terenie miasta na prawach powiatu na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 

trzy miesiące powierza Prezydentowi Miasta Konina do wykonania następujące 

zadania:  

- zawarcie i podpisanie w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów z zakładami opieki 

zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów, na przeprowadzenie badań 

specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających 

się do kwalifikacji wojskowej, dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Koninie; 

- wypłacania powołanym zarządzeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego członkom 

Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 dodatkowych wynagrodzeń za udział w pracach 

komisji lekarskiej. 

- pokrycie kosztów badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji 

szpitalnej osób skierowanych na te badania, z przyznanej na ten cel dotacji;  

- rozliczenie przyznanej dotacji i przesłanie sprawozdania z jej wykorzystania.  

Ponadto mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowej pracy Powiatowej 

Komisji Lekarskiej nr 2 w Koninie, która kieruje osoby kwalifikowane na badania 

specjalistyczne, niezbędne jest, aby umowy z lekarzami specjalistami zawierane były 

przez Prezydenta Miasta Konina.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni 

uzasadnione.  

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 
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